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Persbericht concept-MER IJsseldelta-Zuid 
 
Voor onmiddellijke publicatie 
 

Nieuwe uitgangspunten hoogwaterbescher-
ming vragen om aanpassing MER 

De Bypass om Kampen is waarschijnlijk niet nodig om voor 2015 veiligheid te 
bieden tegen overstromingen. De consequenties van nieuwe uitgangspunten 
voor hoogwaterbescherming zijn echter nog onvoldoende onderzocht in het 
concept-MER. Dat schrijft de Commissie voor de m.e.r. in haar advies dat zij aan 
de regio uitbracht over het concept MER. Zij adviseert in het definitieve MER 
duidelijkheid te geven. 
 
De provincies Overijssel en Flevoland, de waterschappen Groot Salland en Zuider-
zeeland en de gemeenten Kampen en Dronten ontwikkelen een integraal plan voor 
hoogwaterbescherming, woningbouw, infrastructuur, natuur en recreatie in het gebied 
IJsseldelta-Zuid. Voor de bestemmingsplannen, dijkverleggingsplannen, vergunningen 
en ontheffingen zijn de opgaven en hun effecten in een concept-milieueffectrapport 
(MER) uitgewerkt. De Commissie is gevraagd om het concept-MER te toetsen en 
adviezen te geven voor het definitieve MER.  
 
De Commissie constateert dat tussentijds de taakstelling voor de benodigde water-
standsverlaging verhoogd is van 29 naar 41 cm. De Bypass alleen blijkt dan niet meer 
te voldoen; ook de zomerbedverlaging is volgens het concept-MER noodzakelijk.  
Het concept-MER geeft echter nog geen antwoord op de vraag of alleen een zomer-
bedverlaging volstaat om op korte termijn de benodigde waterstandsverlaging te reali-
seren. De Commissie adviseert om in het definitieve MER  duidelijk te maken: 
• of de Bypass nog noodzakelijk is voor de korte termijn als toch eerst de zomer-

bedverlaging wordt uitgevoerd; 
• wat de mogelijkheden zijn om in de toekomst extra water af te voeren via de By-

pass; 
• welke milieuwinst te verwachten is om nu al de Bypass aan te leggen terwijl die 

pas op langere termijn nodig is. 
 
Voor de overige gebiedsopgaven (infrastructuur, woongebieden, recreatievoorzienin-
gen en natuurgebieden) adviseert de Commissie om de toekomstvastheid aan te ge-
ven uitgaande van een mogelijk hogere waterafvoer conform het advies van de com-
missie Veerman. 
 
Daarnaast constateert de Commissie dat de uitwerking van de milieugevolgen in het 
concept-MER over het algemeen nog te globaal is voor het maken van definitieve 
inrichtingskeuzen. Het gaat  bijvoorbeeld om: 
• inrichting van de woningbouwlocaties; 
• de kansen om waardevolle natuur te ontwikkelen; 
• oppervlakte aan weidevogelgebied dat moet worden gecompenseerd; 
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• aantal ligplaatsen voor boten en de maatregelen om te voorkomen dat (wa-
ter)recreanten beschermde natuur verstoren. 

De Commissie adviseert deze onderwerpen voor elk alternatief in het definitieve MER 
concreet uit te werken. 
 
 
 

Noot voor de redactie 
 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie  
(www.commissiemer.nl) onder Adviezen Commissie,  projectnummer 2113. 
  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: (06) 31 04 64 79. 

http://www.commissiemer.nl/
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